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Житомирська область

Приватизація



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди
Стартова ціна об’єкта

Окреме майно Липницького місця провадження діяльності та 
зберігання спирту ДП “Укрспирт”

До складу об’єкту згідно переліку входить 653 найменувань

будівель та споруд загальною площею 16617,62 м2, обладнання,

рухомого майна.

Земельна ділянка під об’єктом приватизації не є об’єктом продажу,

питання землекористування покупець вирішує самостійно.

Балансоутримувач – ДП “Укрспирт”.

13.10.2021

21 627 384,38 грн

Житомирська обл., Коростенський (Лугинський)   
р-н, с. Липники, вул. Заводська, 1 та вул. М. Жука, 

127; Коростенський (Овруцький ) р-н,                    

с. Ігнатпіль, вул. Залізнична, 21-а

Дізнатись більше

https://privatization.gov.ua/product/okreme-majno-lypnytskogo-mistsya-provadzhennya-diyalnosti-ta-zberigannya-spyrtu-dp-ukrspyrt/
https://privatization.gov.ua/product/okreme-majno-lypnytskogo-mistsya-provadzhennya-diyalnosti-ta-zberigannya-spyrtu-dp-ukrspyrt/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди
Стартова ціна об’єкта

Окреме майно - будівля ветлікарні

До складу об’єкта входять: ветлікарня площею 174,2 м², гараж
площею 129,0 м², будівля секційної площею 16,5 м², ПММ площею
26,6 м², вбиральня площею 4,4 м². Наявне електропостачання.
Об’єкт знаходиться на околиці м. Чуднів. Поруч розташована
малоповерхова житлова забудова. Балансоутримувач -
Чуднівська районна державна лікарня ветеринарної медицини.

22.10.2021

280 820,00 грн

Житомирська обл.,                                                                                                              
м. Чуднів, вул. Соборна, 71

Дізнатись більше

https://privatization.gov.ua/product/budivlya-vetlikarni-lit-a-zagalnoyu-ploshheyu-174-2-kv-m-garazh-lit-g-zagalnoyu-ploshheyu-129-0-kv-m-budivlya-sektsijnoyi-lit-b-1-zagalnoyu-ploshheyu-16-5-kv-m-pmm-lit-d-1-zagalnoyu-ploshheyu-26-6/
https://privatization.gov.ua/product/budivlya-vetlikarni-lit-a-zagalnoyu-ploshheyu-174-2-kv-m-garazh-lit-g-zagalnoyu-ploshheyu-129-0-kv-m-budivlya-sektsijnoyi-lit-b-1-zagalnoyu-ploshheyu-16-5-kv-m-pmm-lit-d-1-zagalnoyu-ploshheyu-26-6/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди
Стартова ціна об’єкта

Незавершене будівництво дитячого садка-ясел             
на 95 місць 

Об’єкт незавершеного будівництва розташований в серединній 
частині населеного пункту, неподалік малоповерхового житлового 
сектору. Фундамент з/б, стіни та перегородки  відсутні, перекриття та 
підлога відсутні. Інженерні комунікації не підведені. Рівень будівельної 
готовності: 11%.                                                     Балансоутримувач -
Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної 
адміністрації.

22.10.2021

157 064,05 грн

Житомирська обл., Брусилівський
р-н, с. Морозівка, вул. Миру, 3-А

Дізнатись більше

https://privatization.gov.ua/product/dytyachyj-sadok-yasla-na-95-mists/
https://privatization.gov.ua/product/dytyachyj-sadok-yasla-na-95-mists/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди
Стартова ціна об’єкта

Незавершене будівництво амбулаторії

Об’єкт незавершеного будівництва являє собою залишки 
одноповерхової цегляної будівлі, фундамент з/б блоки, стіни та 
перегородки, перекриття, підлога відсутні. Об’єкт розташований в 
серединній частині населеного пункту, неподалік малоповерхового 
житлового сектору. Інженерні комунікації не підведені. Рівень 
будівельної готовності: 5%.                                                         
Балансоутримувач - Департамент регіонального розвитку Житомирської 
обласної державної адміністрації.

22.10.2021

234 816,86 грн

Житомирська обл., Коростенський
р-н, c. Жубровичі, вул. Шевченка, 
14-В

Дізнатись більше

https://privatization.gov.ua/product/ambulatoriya/
https://privatization.gov.ua/product/ambulatoriya/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди
Стартова ціна об’єкта

ЄМК державного підприємства «Навчально-виробничі майстерні»

29.10.2021

490 800,00 грн

м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 37

Дізнатись більше

До складу ЄМК входять: транспортний засіб (автомобіль ЗИЛ – 138, тип 
ТЗ: бортовий-С, рік випуску 1983, встановлено газово-балонне 
устаткування, стан задовільний), обладнання та устаткування виробничого 
призначення, інструменти, прилади, інвентар. Будівлі, споруди або їх 
окремі частини на балансі підприємства відсутні. Основним видом 
діяльності відповідно до Статуту є виробництво інших меблів. 

Балансоутримувач – ДП “Навчально-виробничі майстерні”.

https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-navchalno-vyrobnychi-majsterni/
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-navchalno-vyrobnychi-majsterni/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди
Стартова ціна об’єкта

Незавершенге будівництво комплексу по обробці деревини

29.10.2021

130 100,00 грн

Житомирська обл., м. Новоград-
Волинський, вул. Потапова, 9

Дізнатись більше

До складу об’єкта входить: двоповерхова адміністративна будівля,
столярний цех, пилорама, трансформаторна підстанція, кабельні
підземні мережі та зовнішня електромережа.
Загальна площа – 898 м2 . Рівень будівельної готовності – 39%.

Балансоутримувач - Новоград-Волинська районна державна
адміністрація.

https://privatization.gov.ua/product/ob-yekt-nezavershenogo-budivnytstva-kompleks-po-obrobtsi-derevyny/
https://privatization.gov.ua/product/ob-yekt-nezavershenogo-budivnytstva-kompleks-po-obrobtsi-derevyny/
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https://privatization.gov.ua/

ФДМУ у Житомирській області

Адреса: 10008, м. Житомир, 
вул. Святослава Ріхтера 20
Телефон: (0412) 42-04-18; 
Телефон-факс: (0412) 42-12-13; 
E-mail: zhytomyr@spfu.gov.ua
https://fb.com/zhytomyr.spfu
http://t.me/zhytomyr_spfu

mailto:zhytomyr@spfu.gov.ua
https://fb.com/zhytomyr.spfu
http://t.me/zhytomyr_spfu

